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CENTRIFUGA CLINICA - LABTECH 416 

 

 Centrifuga LABTECH-416, compactă de top, cu capacitate maximă de 400 ml 

 Utilizata în mod obișnuit în fracționarea probelor de sânge și precipitarea simplă a probelor biologice 

 Un buton pentru funcția de pornire / oprire "Soft" pentru a obține o accelerație și o decelerare lina 

 Dotata cu un design unic al fluxului de aer și structură anti-vibrații pentru a minimiza generarea de căldură și 

zgomot 

 Designul de protecție împotriva căderii capacului permite ușurința și siguranța la încărcarea sau descărcarea 

probelor. 

 Eliberare automată a capacului și alarmă cand s-a terminat centrifugarea pentru extragerea ușoară a probei 

 Un sortiment mare de rotoare, cupe și adaptoare pentru microtuburi și toate dimensiunile până la 100 ml 

 Disponibilă și versiunea certificată CE MDD (întrebați) 

 

Aplicații 

 

 Aplicații generale de laborator, inclusiv probă biologică separări de materiale celulare, sânge, urină, spermă etc. 

 Aplicații clinice ale PRP, PRF, separarea celulelor lipidice, izolarea stemcel, etc 

 Centrifugare ușoară, cu viteză redusă sau spălarea cipului genetic, nanoparitcle și micorelea 

 Incetinire ușoară sau spălarea celulelor primare, a liniilor celulare și a spermatozoizilor 

 

Specificatii 

 

Max. RPM / Rotor fix unghiular 4,000 rpm 

Max. RPM / Rotor oscilant 4,000 rpm 

Max. RCF / Unghi fix 2,700 xg 

Max. RCF / Oscilant 2,826 xg 

Max. capacity / Unchi fix 16 x 15 ml 

Max. capacity / Oscilant 4 x 100 ml, 32 vacutainer tube, 4 MTPs 
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Timer < 100 min sau continuous 

Conversie RPM/RCF  DA 

Nivel zgomot (dB) ≤ 52 

Acceleratie la viteeza max. ≤20 sec 

Decelerare de la viteza max. ≤25 sec 

SOFT start/stop DA 

Program memorie 10 

Parametrii in afisaj RPM(RCF), Min(Sec) 

Oprirela la dezechilibru DA 

Blocarea capacului de siguranta DA 

Protectie la caderea capacului DA 

Deschiderea automata a capacului la terminare DA 

Alimentare (V/Hz) 220/50~60  

Putere (VA) 340 

Dimensiuni (W x D x H, mm) 375 x 480 x 260 

Greutate fara rotor (Kg) 19.5 

CE mark DA 

 

 

 

 


